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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Μονάδα Γ' Υποστήριξη Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ:

1) TΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κ.κ.
Σταθούλης Σπυρίδων,Κατσιγιάννης Επαμεινώνδας, Νικολαράκος Ιωάννης, Βλάχου-Σταματάκη 
Ελένη, Παπαδόπουλος Μιχαήλ, Σαγρής Παναγιώτης, Λέκκα Φανή, Μπόγδανος Σπυρίδων, 
Μπούρας Βασίλειος,
(Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τους αναπληρωτές σας).
2) ΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κ.κ
Γώγου Μαρία, Λέκκα - Καλαντζάκη Ελένη, Ιωάννου Αικατερίνη, Βουρλάκη Αικατερίνη, Καραμέρος 
Γεώργιος, Γιαννακάκος Ηλίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε τακτική Συνεδρίαση με αριθμό ( 38/2022 ) του Σώματος, με 
τηλεδιάσκεψη, στις 18/10/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 ,σύμφωνα με τις διατάξεις:
α)Του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010) , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 
του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ 133Α'/19-07-2018) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 114, παρ.8 του Ν. 
4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α'/9/8/2019), με το άρθρο 177,περ. β' της παρ.1 και το άρθρο 184, παρ.1 του 
Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α' /30-10-2019), και με το άρθρο 10, παρ.2 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53 
Α'/11-3-2020)
β) του άρθρου 10, παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Κατεπείγουσα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID‑19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του" (ΦΕΚ Α'55/ 11.03.2019)
γ) του με αρ.πρωτ. 18318/13‑03‑2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6‑1ΑΕ)εγγράφου του Υπουργείου 
Εσωτερικών, με θέμα "Σύγκλιση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των 
εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID‑19" και
δ) της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών με Αριθμό Εγκυκλίου : 40, Α.Π.:20930/31‑03‑2020 
(ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6‑50Ψ) με θέμα :"Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου 
αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID‑19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων 
", για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλου σε επιμορφωτικό πρόγραμμα.

2 Έγκριση ή μη μετάβασης του Αντιδημάρχου, επί θεμάτων Εθελοντισμού & Νέας Γενιάς κ. 
Ιωάννη Ιωαννίδη, στη Λάρισα, για το ετήσιο συνέδριο Mayor Cities of Europe».
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3 Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου   «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ»

4 Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης με τίτλο: «Τοπογραφικές αποτυπώσεις για τις 
ανάγκες τεχνικών έργων του Δήμου Αμαρουσίου»

5 Έγκριση ή μη παράτασης της ημερομηνίας λήξης του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ»

6 Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης με τίτλο: «Μελέτη μέτρων ασφάλισης κεντρικών 
οδών»

7 Έγκριση ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ»

8 Έγκριση των όρων διακήρυξης και συμπληρωματικών τευχών δημοπράτησης για το έργο 
“ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΈΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ”

9 Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών.

10 Ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του δήμου Αμαρουσίου κατά της με αριθμό  438/2022 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και κατά του με αρ. πρωτ. 61411/28-7-2022 
πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών του 
δήμου Αμαρουσίου για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υδραυλικών υλικών

11 Έγκριση ή μη πρακτικών της επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 
συμβάσεων προμηθειών και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου  του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».

12 «Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας της με αριθ. πρωτ.  58312/18-10-2021  
σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤ. 
ΤΣΕΡΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε».

13 Έγκριση ή μη του με αρ. πρωτ. 80103/11.10.2022 πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής & 
Παρακολούθησης συμβάσεων προμηθειών και Έγκριση ή μη επιμήκυνσης της με αρ. πρωτ. 
2342/13.01.2022 σύμβασης για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 
ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΦΑΚΕΛΩΝ, ΕΝΤΥΠΩΝ, ΜΠΛΟΚ Κ.Λ.Π. ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 
ΣΧΕΔΙΩΝ» - ΟΜΑΔΑ Β: ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4.

14 «Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας της με αριθ. πρωτ. 52923/29-9-2021   σύμβασης 
μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της Εταιρείας με την επωνυμία «GREEN 
CONSTRUCTION A.T.E (πρώην ΟΙΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε)»

15 «Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας της με αριθ. πρωτ.  57339/13-10-2021 σύμβασης 
μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. 
ΚΑΤΟΥΡΛΗΣ -ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ».

16 Έγκριση ή μη του από. 10.10.2022 πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής συμβάσεων 
γενικών υπηρεσιών και Έγκριση ή μη επιμήκυνσης της με αρ. πρωτ. 62566/02.11.2021 
σύμβασης για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ, ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ».

17 Έγκριση ή μη όρων επενδυτικού δανείου ενταγμένου στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα 
"ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ", για το έργο «Υποδομή ηλεκτροκίνησης– Ηλεκτρικά οχήματα–
Σταθμοί φόρτισης του Δήμου Αμαρουσίου».
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18 . Έγκριση ή μη όρων επενδυτικού δανείου ενταγμένου στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα 
"ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ", για το έργο «Ανάδειξη των πτυχών της Ελληνικής Επανάστασης του 
1821, μέσα από τις παραστάσεις του καραγκιόζη με αξιοποίηση εφαρμογών ΤΠΕ και νέων 
τεχνολογιών AR & VR, για την ενίσχυση της βιωματικής εμπειρίας και μάθησης των 
επισκεπτών στο μουσείο θεάτρου σκιών Δήμου Αμαρουσίου ‘Ευγένιος Σπαθάρης’».

19 Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού λόγω φθοράς Ι.Χ. μοτοσικλέτας, (ΥΠΟΘΕΣΗ 
ΖΕΡΒΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Φ.5588).

20 Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού λόγω φθοράς δίκυκλης μοτοσυκλέτας, (ΥΠΟΘΕΣΗ: 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. 5590).

21 Έγκριση ή μη καταβολής αποζημίωσης λόγω φθοράς Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου (ΥΠΟΘΕΣΗ 
ΛΑΜΠΙΔΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Φ. 5519).

22 Έγκριση ή μη καταβολής αποζημίωσης λόγω σύναψης εξώδικου συμβιβασμού λόγω 
φθοράς ΙΧ από πτώση δένδρου (υπόθεση «Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.Β.Ε.»  Φ. 5582)

23 Εισήγηση για έγκριση καταβολής αποζημίωσης από το Δήμο Αμαρουσίου ως υπόχρεο  
λόγω ρυμοτομίας εδαφικών τμημάτων και επικειμένων της ιδιοκτησίας (ως δικαιούχου) με 
κ.α. 0403050 στο Ο.Τ. 1127, της περιοχής «Κάτω Σωρός – Τύμβος – Μαρμαράδικα» του 
Δήμου Αμαρουσίου. (υπόθεση Σπυριδάκος Ιωάννης, Φωτεινή και Μάρθα) Φ. 5437.

24 «Διαγραφή και Επαναβεβαίωση προστίμων Κ.Ο.Κ.»
α) Γ. Θ. του Δ. με κωδ. καρτέλας 203476
β) Γ. Ν. του Γ. με κωδ. καρτέλας 203501
γ) Σ. Ν. του Γ. με κωδ. καρτέλας 161424
δ) Γ. Γ. του Ν. με κωδ. καρτέλας 48598

25 Διαγραφή της χρέωσης για το δικαίωμα χρήσης οστεοφυλακίου έτους 2022 
(Υπόθεση:  Μ.Α του Γ με κ/κ εγγρ, 159253,K.Α του A με κ/κ εγγρ, 188901)

26 Διαγραφή δόσεων εισφοράς σε χρήμα από τον υπ’ αριθμ. 602/2019 χρηματικό κατάλογο
Υπόθεση: Ι.Χ. (αριθμός καρτέλας: 10880)
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
* Γραφείο Δημάρχου
* Γενικό Γραμματέα Δήμου
* Γραφείο Αντιδημάρχων
* Συμβούλους Δημάρχου 
* Δ/νσεις Δήμου
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